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Contactgegevens 
Directie      Secretariaat  
Linde Verstappen     Wannes Machiels  

Telefoon     Telefoon 
089/56.04.81     089/56.04.82 

Email      Email 
directie@desprongmaaseik.be  secretariaat@desprongmaaseik.be 

Het kantoor van de directie en het secretariaat, zijn terug te vinden in 
het hoofdgebouw van de basisschool te: 
Burg. Philipslaan78 - 3680 Maaseik. 

Schooluren 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

- 08u45 – 08u50 Onthaal  
- 08u50 – 09u40 
- 09u40 – 10u30 
- 10u30 – 10u45 Pauze 
- 10u45 – 11u35 
- 11u35 – 12u25 
- 12u25 – 13u30 Middagpauze 
- 13u30 – 14u20  
- 14u20 – 15u10  

Woensdag 

- 08u45 – 09u30  

- 09u30 – 10u15 
- 10u15 – 10u30 Pauze 
- 10u30 – 11u15 
- 11u15 – 12u00  

 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@desprongmaaseik.be
mailto:directie@desprongmaaseik.be


 

Basisschool De Sprong 
Burgemeester Philipslaan 78  - 3680 Maaseik 

Tel.: 089 / 56 04 82  
secretariaat@desprongmaaseik.be 

www.campusvaneyck.be 

 
 
 
 
 

Ochtend- en avondtoezicht 
- Ochtendtoezicht  

aanvang om 08u15 

- Avondtoezicht    

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 15u30  
en ‘s woensdags tot 12u20 

Kinderen die niet afgehaald werden, worden door de toezichthouder  

tot bij de directie of het secretariaat gebracht.  
Leerlingen die voor het ochtend- of na het avondtoezicht op school aanwezig 
zijn, staan niet onder toezicht en zijn bijgevolg ook niet verzekerd bij een 
ongeval. Ouders zijn op dat moment verantwoordelijk voor hun kind bij 
eventuele ongevallen en/of schade. 

Kinderopvang 
Onze school werkt samen met Robbedoes voor de voor- en naschoolse 
kinderopvang. De leerlingen worden ‘s ochtends naar school gebracht en ’s 
avonds aan de school opgehaald door begeleiders van Robbedoes. 
Om gebruik te maken van deze dienstverlening moet het kind wel op voorhand 
ingeschreven worden bij Robbedoes.  

Hieronder vindt u de contactgegevens van de kinderopvang: 

 
 

Robbedoes 

Lekkerstraat 10 
3680 Maaseik 

Tel.: 089/56.05.67 

robbedoes@maaseik.be 
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Leerkrachten 
1e leerjaar  Juf Elke   & juf Linda 

2e leerjaar  Juf Marie   & juf Jessie 

3e leerjaar  Juf Carla   & juf Tania 

4e leerjaar  Juf Annemie  & juf Wendy 

5e leerjaar  Juf Lidy   & juf Riet 

6e leerjaar  Juf Carine   & juf Eline (ter vervanging van juf Claudia) 

Bijzondere leerkrachten 
Katholieke godsdienst   Juf Marie Paul & juf Hilde 

Islamitische godsdienst  Meester Mohamed  

N.C. Zedenleer     Juf Pascale  

Lichamelijke opvoeding  Meester Patrick  

Zorg     Juf Micha & juf Femke 

Busbegeleidster   Mevr. Christel Schrooten 

 

Levensbeschouwelijke vakken 
Bij de inschrijving van uw kind in het lager onderwijs of als uw kind 
naar het 1e leerjaar gaat kan u als ouder kiezen welke 
levensbeschouwing uw kind onderwezen  
wordt.  

De lessen vinden 2 keer per week plaats en 
dit telkens gedurende 50 minuten. 

Wijzigen van levensbeschouwing kan daarna alleen bij de start van 
het schooljaar tussen 1 en 8 september. 
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Middageten 
Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen: 

- Onder toezicht op school: 

o een eigen lunchpakket benutten 
o een dagvers middagmaal kopen (zie website voor het menu) 
o belegde broodjes verkrijgen 

- Naar huis gaan: 

Voor de school en om verzekeringstechnische redenen is het  
belangrijk om te weten of uw kind de toestemming heeft om de school  
tijdens de middagpauze te verlaten. Enkel met deze toestemming is 
uw kind verzekerd voor de verplaatsing van en naar huis tijdens de 
middag. 

Snoep & fruit 
In het kader van ons gezondheidsbeleid 
doet onze school mee met het Tutti Frutti 
project. Voor 7€ kan je kind dan elke 
woensdag tussen oktober tot juni, van een 
vers stuk fruit genieten.  
Verder is elke maandag ook fruitdag op 
school. De leerlingen worden dan 
aangemoedigd om een stuk fruit mee te 
nemen naar de school als tussendoortje. 
Snoep is niet toegelaten op onze school. 

Drinken  
Op onze school zijn frisdranken, energiedranken en sportdranken niet 
toegelaten.  
De leerlingen mogen alleen water, melk of vruchtensap meenemen en dit in 
een hersluitbare fles. 
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Turnen & zwemmen 
Zwemmen 

Iedere klas beschikt over een blok van 10 zwembeurten van 50 minuten. 
Hiervoor wordt een bedrag van € 2,60 per beurt gefactureerd.  
Deze zwembeurten gaan steeds door op maandag tussen 9u10 en 10u00. 

Voor het eerste leerjaar is het zwemmen gratis. Het eerste leerjaar gaat  
bovendien elke week zwemmen op donderdag tussen 14u25 en 14u55 

Turnen  

Turnkledij is verplicht in het lager onderwijs:  

- T-shirt met logo van de school (€ 7,50) 

- Zwarte/blauwe short en  

- Turnpantoffels met witte zool 

De zwem- en turnlessen behoren tot het lessenpakket en de kinderen zijn dus 
verplicht om hieraan deel te nemen. Bij niet deelname aan deze lessen is een  
doktersattest vereist! 

Schoolbus 
Naast de ophaaldienst van de wijkschool naar het hoofdgebouw en omgekeerd,  
is er ook nog een stopplaats aan de kiosk op wijk Gasthuisveld.  

Prijzen:  

Jaarabonnement 

 1e kind:  €153 
 2e kind:  €122 

Trimesterieelabonnement 

   1e trimester   l 2e en 3e trimester  

1e kind €61    l €46 
 2e kind €49    l €37 

 Vanaf het 3e kind is het busvervoer gratis. 

10 Ritten kaart 

 Deze is bedoeld voor uitzonderlijke ritten en kost 10€ per kaart 
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Inschrijvingen 
Alle inschrijvingen dienen door de ouders of voogd te gebeuren. 
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de 
identiteit en de geboortedatum van het kind bevestigt (SIS-kaart, 
geboortebewijs…). 
Inschrijven kan alleen op afspraak. 

Tijdens het schooljaar: 
Kan u een afspraak vastleggen tijdens de schooluren, tussen 8u30 en 12u of  
tussen 13u30 en 15u30. 

In de grote vakantie: 
Kan u een afspraak vastleggen op werkdagen, tussen 1 en  5 juli of tussen 16 
en 31 augustus, en dit tussen 10u en 12u of  tussen 13u30 en 15u30. 

Meer informatie 
Kan u terugvinden in ons schoolreglement,  

dat terug te vinden is op onze website:  
desprongmaaseik.be  
home > documenten > schoolreglement 

Ook kan u zich via de website 
inschrijven voor onze nieuwsbrief. Zo 
blijft u steeds op de hoogte van de  
laatste nieuwtjes. 

Uiteraard kan u ook steeds een afspraak 
maken voor een persoonlijk gesprek.  

Dit kan telefonisch via het nummer:  
089/56.04.82  

of door een email te sturen naar: 
secretariaat@desprongmaaseik.be 
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